DARBUOTOJŲ DUOMENŲ TVARKYMAS, ORGANIZUOJANT IR TVARKANT BUHALTERINĘ APSKAITĄ
Asmens duomenų
tvarkymo
tikslas

Buhalterinės apskaitos
organizavimas ir tvarkymas.

Asmens duomenų
tvarkytojai
Pagrindinis tvarkytojas –
NBFC, kiti tvarkytojai – SAM
informacinius išteklius
prižiūrintys juridiniai asmenys.

Asmens duomenų tvarkymo
teisinis pagrindas

Tvarkomų asmens duomenų
apimtis

SAM valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis:
1. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1
1. asmens tapatybės duomenys;
dalies b) ir c) punktai, 9 straipsnio 2 dalies b) punktas;
2. kontaktiniai duomenys;
2. Mokesčių administravimo įstatymas;
3. šeiminė padėtis, vaikų asmens duomenys;
3. Buhalterinės apskaitos įstatymas;
4. pareigos, darbo ir tarnybos stažas;
4. 2018 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
5. darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys;
nutarimas Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir
6. duomenys apie darbo užmokestį;
personalo administravimo funkcijų atlikimo
7. kiti duomenys: informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie
centralizuotai“;
skatinimus ir nuobaudas, duomenys apie veiklos vertinimą, pilietybė, asmens
5. Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės
socialinio draudimo numeris, asmens duomenys susiję su nedarbingumu, darbo
apskaitos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas
laiko apskaitos žiniaraščio darbuotojo identifikacinis numeris, informacija apie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d.
komandiruotes, informacija apie neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymą
nutarimu Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus
ar netaikymą, atsiskaitomosios sąskaitos finansų įstaigoje numeris, informacija
subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos
apie papildomas poilsio dienas, duomenys apie socialines garantijas, sveikatos
aprašo patvirtinimo“;
duomenys, informacija, susijusi su asmens darbingumo lygiu, nepilnamečių ir
6. 2018-06-29 Pasirašyta buhalterinės apskaitos
(ar)neįgalių vaikų turėjimo faktu, išskaitos pagal vykdomuosius raštus.
organizavimo sutartis su NBFC Nr.CFAS-94/S-97, sutarties
pakeitimas 2019-01-17,S-2.
Duomenys priklausomai nuo duomenų rūšies ir aplinkybių, saugomi tol, kol
atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti.

Asmens duomenų
teikėjai
Duomenis apie save pateikia patys duomenų subjektai,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, antstoliai.

Asmens duomenų
gavėjai
Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatytoms
funkcijoms vykdyti bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę gauti
duomenis.

Kita informacija duomenų subjektui
Pranešimas apie tai, kaip SAM renka, naudoja ir saugo asmens duomenis skelbiamas ČIA.

